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Jak przed u y

Najlepsz  ochron  znajduj cym si  w naszym 

otoczeniu drewnianym konstrukcjom zapew-

niaj  impregnaty, które przed u aj  ich y-

wotno , sprawiaj c, e latami zachowuj

swój niepowtarzalny charakter. Drewno, cho

samo w sobie jest materia em pi knym, a-

twym w obróbce, jak aden inny surowiec na-

ra one jest na niekorzystne dzia anie s o ca, 

wilgoci, ognia czy ró nego rodzaju mikroor-

ganizmów. Aby w a ciwie o nie zadba , trze-

ba najpierw pozna  czynniki, które mog  do-

prowadzi  do jego biologicznej degradacji.

Dlaczego impregnujemy, czyli 
najwi ksze bol czki drewna
Drewno impregnujemy po to, aby ochroni  je 

przed destrukcyjnym dzia aniem czynników 

zewn trznych. Jednym z nich s promienie 

UV, które rozk adaj  lignin  – sk adnik drew-

na (stanowi oko o 30 proc. jego masy) cz cy 

jego poszczególne komórki. Pozbawiona ligni-

ny struktura zmienia kolor na szary, zaczyna 

si  kruszy  i robi si  podatna na zawilgoce-

nie. Kolejnym czynnikiem niszcz cym mo e

by s o ce, powoduj ce rozsychanie si  i p -

kanie drewna. Woda z kolei wyp ukuje z su-

rowego drewna jego naturalne impregnaty, 

czyli ywic  i garbniki i sprawia, e zaczyna-

j  rozwija  si  w nim grzyby (najcz ciej z ro-

dziny podstawczaków)  i porosty. Sprawiaj

one, e drewno zmienia swój kolor i zaczy-

naj  zachodzi  w nim procesy gnilne (zgnili-

zna brunatna, bia a lub pstra), które wcze niej 

czy pó niej doprowadzaj  do zmurszenia, 

czyli utraty przez drewno swoich w a ciwo-

ci mechanicznych, estetycznych i chemicz-

nych. Grzyby zwykle atakuj  drewno, którego 

wilgotno  przekracza 20%. Do zawilgocone-

go drewna (cho  nie tylko) ci gn  te  ró ne-

go rodzaju owady, g ównie chrz szcze (popu-

larne ko atki). Nie tylko roznosz  one bakterie 

ró nych grzybów, ale tak e eruj  i dr  ko-

rytarze, os abiaj c w konsekwencji struktu-

r  drewna. Inn  bol czk wie ych, niczym 

niezakonserwowanych elementów drewnia-

nych, jest tzw. sinica lub barwica (dotyczy 

g ównie iglastych gatunków drewna). Zmian

koloru drewna na sinoniebieski (ró ne od-

cienie, a  do czarnego) powoduj  grzyby wor-

kowce z rodzaju Ceratocystis, których zarod-

niki s  roznoszone przez korniki. Rozwojowi 

grzybów sprzyja du a wilgotno  i brak prze-

wiewu. Sinica nie powoduje wprawdzie koro-

zji biologicznej drewna, ale sprawia, e traci 
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Drewno, jako naturalny, przyjazny cz owiekowi 

materia , od dawna wykorzystywano 

do budowy i wyka czania domów. Dzi

wytwarzane s  z niego tak e meble 

ogrodowe, p oty, altanki, pergole i wiele innych 

konstrukcji czy przedmiotów. Aby na d ugo 

zachowa y swój pi kny charakter, musimy 

o nie w a ciwie zadba .
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ono swoje walory estetyczne.  Bardzo gro ny 

dla drewna jest tak e ogie , dlatego powsta-

o szereg impregnatów chroni cych przed jego 

niszczycielskim dzia aniem (utrudniaj  za-

palenie si  ognia i rozprzestrzenianie p o-

mieni). Cz sto jeden impregnat zabezpiecza 

drewno przed kilkoma mog cymi przyczyni

si  do jego degradacji czynnikami, np. przed 

ogniem, owadami (tak e tymi znajduj cymi 

si  ju  w drewnie), grzybami, bakteriami, glo-

nami, ple ni , porostami itp. S  jednak i ta-

kie, które daj  ochron  zaledwie przed jed-

nym czynnikiem niszcz cym. 

Grupa podwy szonego ryzyka
Pewne gatunki drewna s  bardziej nara one 

na biodegradacj  od innych. Generalnie naj-

bardziej popularne (jako budulec) w naszej 

sferze klimatycznej wierk i sosna nale  do 

gatunków mi kkich, a wi c podatnych na nie-

korzystny wp yw czynników atmosferycz-

nych ( atwo ch on  wod ) i – co za tym idzie 

– bezwzgl dnie wymagaj cych starannej im-

pregnacji. O wiele odporniejsze od nich s  ga-

tunki twarde o wi kszej g sto ci (nie ch on

one tak bardzo wody), takie jak d b, buk, cze-

re nia czy jesion. Najbardziej twarde i odpor-

ne na zniszczenie s  gatunki egzotyczne, jak 

heban, cedr czerwony czy palisander. Trzeba 

jednak pami ta , e i one co jaki  czas wyma-

gaj  impregnacji (np. bezbarwnym prepara-

tem impregnuj cym na bazie oleju lnianego). 

Intensywno  zabiegów impregnacyjnych 

zale y nie tylko od struktury drewna, ale tak-

e od tego, jak bardzo jest ono nara one na 

dzia anie czynników zewn trznych. O wie-

le cz ciej nale y impregnowa  konstrukcje 

niezadaszone, bezpo rednio i stale nara one 

na dzia anie wiatru, mrozu, deszczu, niegu, 

s o ca. S  to ró nego rodzaju p oty, ogrodze-

nia, pergole czy bramy. Szczególnie dotyczy to 

naszej strefy klimatycznej, w której niezwykle 

cz sto temperatura spada poni ej 0°C. Wiele 

szkód i ubytków spowodowa a zw aszcza te-

goroczna d uga i mro na zima. Generalnie, 

cho  jest to kwesti  bardzo umown , zaleca 

si , aby zabiegi impregnacyjne powtarza  co 

3–5 lat. Nie ma impregnatów, które zastoso-

wane raz, zabezpieczy yby drewno na kilka-

dziesi t czy nawet kilkana cie lat. 

Jak dzia a impregnat
Impregnaty, cho  jest ich na rynku kilkana-

cie rodzajów, maj  podobny sposób dzia-

ania. Wi kszo  z nich wnika we w ókna 

drewna i zabezpiecza je przed niekorzyst-

nym wp ywem czynników zewn trznych. 

Impregnat, którym pokrywa si  wcze niej 

oczyszczon  powierzchni , wype nia pory 

i w ókna drewna, zmniejszaj c jego nasi k-

liwo  i powoduj c, e „odtr ca” ono wod .

O wiele lepiej wnika w suche drewno, któ-

re, podobnie jak g bka, jest bardziej ch onne. 

Nie nale y natomiast zabezpiecza  w ten spo-

sób mokrego drewna (o wilgotno ci powy ej

18 proc.), poniewa  nie wch ania ono impre-

gnatu. Nie nale y te  pokrywa  impregnatem 

powierzchni zanieczyszczonych, zat uszczo-

nych lub takich, które by y wcze niej poma-

lowane. W takim przypadku nale y usun

warstw  starego lakieru lub farby, a impre-

gnowan  powierzchni  wyszlifowa  i odt u-

ci .

Przygotowanie powierzchni
Impregnuje si  drewno wie e lub takie, któ-

re po jakim  czasie nale y podda  ponow-

nej konserwacji. Drewno konstrukcyjne prze-

znaczone do budowy domów (np. na wi b

dachow ) jest poddawane impregnacji tech-

nicznej zwykle ju  w tartaku, wa ne aby 

by o wcze niej wysuszone. Mniejsze elemen-

ty przewa nie musimy zaimpregnowa  sami. 

wie e drewno, przed na o eniem na nie im-

pregnatu, nale y starannie oczy ci , a tak e

odt u ci  i usun  z niego pozosta o ci y-

wicy, do czego s u  rozpuszczalniki nitro 

i benzyna ekstrakcyjna. Nast pnie dobrze 

jest zeszlifowa  jego powierzchni  drobno-

ziarnistym papierem ciernym (g adka po-

wierzchnia lepiej odprowadza wod , utrud-

nia osadzanie si  mikroorganizmów i jest 

mniej podatna na zabrudzenia). Je li chce-

my natomiast zaimpregnowa  powierzchnie 

stare, w celu ich renowacji musimy najpierw 

usun  star  warstw  farby oraz wierzch-

ni , poszarza  warstw  drewna. Grub  war-

stw  farby dobrze jest usuwa  za pomoc

opalarki i szpachelki. Stare lakiery czy la-

kierobejce mo na zeszlifowa  i tak przygo-

towan  powierzchni  dodatkowo wyg adzi

drobnoziarnistym papierem ciernym. Je li 

„odkryte” przez nas drewno nie nosi ladów 

impregnacji technicznej, wówczas musimy 

nanie  warstw  powstrzymuj cego rozwój 

grzybów bezbarwnego impregna-

tu, a na to warstw  impre-

gnatu barwi cego lub 

lakierobejcy. Po na-

o eniu impregna-

tu (dotyczy to 

zw aszcza impre-

gnatów barwi -

cych) powierzchni 

drewna nie powin-

no si  ju  szlifowa ,

aby nie usun  warstwy ochronnej i nie za-

k óci  jego faktury.

Nak adanie impregnatów
Impregnaty nak adane s  na drewno na ró -

ne sposoby. Drewno poddawane impregna-

cji technicznej ju  w tartaku jest pokrywane 

impregnatem (zwykle solnym) w specjalnej, 

pró niowej komorze pod ci nieniem (impre-

gnacja najbardziej skuteczna) lub poprzez na-

maczanie. Takie impregnaty, w zale no ci od 

ich sk adu chemicznego, mog  by  zmywalne 

(solny) lub niezmywalne. Impregnowa  drew-

no przez namaczanie mo na te  w warunkach 

budowy. Do tego celu wykopuje si  dó , wy-

k ada go foli  izolacyjn , nape nia impregna-

tem i namacza w nim elementy konstrukcyj-

ne. Potem zakonserwowane drewno nale y

wyj  i zostawi  do obeschni cia. Impregnat 

na drewno (np. wi b ) mo na nak ada  tak e

za pomoc  natrysku,  korzystaj c na przyk ad

z opryskiwacza  ogrodowego (w ten sposób 

rozpyla si  m.in. impregnaty wodorozcie -

czalne). 

Najbardziej rozpowszechnionym i popu-

larnym sposobem nak adania impregnatów 

w warunkach domowych pozostaje p dzel 

(ewentualnie wa ek lub tampon). Przy impre-

gnatach barwi cych dobrze jest, gdy ma on 

mi kkie w osie. Impregnaty 

nak adane p dzlem 

przed u yciem na-

le y starannie 

fo
t.
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mebli trzeba je odpowiednio piel gnowa
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Przegl d rynku

wymiesza . Jako e schn  one od kilku do kil-

kunastu godzin, drug  warstw  (dotyczy to 

zarówno impregnatu, jak i lakieru czy lakiero-

bejcy) dobrze jest nak ada  na drewno dopiero 

po up ywie doby. 

Rodzaje impregnatów
Na rynku polskim dzia a kilkana cie firm do-

starczaj cych wysokiej jako ci impregnaty do 

drewna. Generalnie impregnaty, w zale no ci 

od ich sk adu chemicznego, mo na podzieli

na kilka grup. Podzia  ten wp ywa jednocze -

nie na ich zastosowania. 

Impregnaty solne

Zwykle jest to roztwór solny, ale niekiedy 

stosuje si  te  impregnacj  dyfuzyjn , po-

legaj ca na pokrywaniu powierzchni su-

chym impregnatem solnym. U ywa si  ich 

do ochrony drewna konstrukcyjnego (g ów-

nie tarcicy niestruganej z przeznaczeniem na 

wi b  dachow ) przed powoduj cymi jego 

g boki rozk ad grzybami, ple ni , szkodni-

kami, a tak e ogniem. Preparaty te zwykle 

nak adane s  na drewno ci nieniowo w ko-

morze pró niowej (taki sposób impregnacji 

jest najbardziej skuteczny) lub poprzez na-

maczanie. Impregnaty solne mo emy nak a-

da  na drewno tak e zwyk ym p dzlem czy 

wa kiem, jednak wówczas impregnat nie 

wniknie tak g boko w struktur  drewna jak 

podczas impregnacji pró niowo-ci nieniowej 

czy k pieli. Ich obecno  mo emy pozna  po 

tym, e kupowane przez nas drewno ma sza-

rozielony, ciemnozielony lub bladoniebieski 

kolor – barwnik u atwia kontrol  dok adno-

ci impregnacji.

Impregnaty solne, pomimo e wci  popu-

larne, maj  jednak pewne ograniczenia. S

one zmywane przez wod , a ponadto nie na-

le y stosowa  ich do impregnacji wi by, na 

której zostanie po o one pokrycie z blachy, 

gdy  sól znajduj ca si  w impregnacie mo e

powodowa  jej korozj .

Impregnaty wodorozcie czalne

Jest to liczna grupa impregnatów o ró nych 

zastosowaniach. Zwykle u ywane s  jako 

ochrona podstawowa lub uzupe niaj ca na 

konstrukcjach drewnianych. Wykorzystuje 

si  je zarówno do impregnacji drewna kon-

strukcyjnego przeznaczonego na wi b  czy 

altank , jak i konstrukcji drewnianych nie-

znajduj cych si  pod dachem, jak p oty, per-

gole, balustrady. Mog  by  nak adane na 

drewno przez namaczanie, zwyk ym p dzlem 

czy wa kiem, jednak najlepiej jest stosowa

je przez natrysk. Zaleca si  tak e u ywanie 

ich na impregnat solny, poniewa  nie do , e

daj  dodatkow  ochron , to nie ma ryzyka, e

zostan  wyp ukane przez wod .

Impregnaty rozcie czalnikowe 

Skuteczne do zabezpieczania drewna nara o-

nego na dzia anie niekorzystnych czynników 

atmosferycznych. Nie zaleca si  natomiast 

stosowa  ich do wewn trz budynków, np. na 

wi by dachowe, poniewa  s  silnie toksycz-

ne. Chroni  nowe konstrukcje, ale s  tak e

skuteczn  broni  w walce z grzybami i owa-

dami, które ju  zaatakowa y elementy drew-

niane. Hydrofobizuj  powierzchni , zabez-

pieczaj c j  przed nadmiernym nasi kaniem 

wod , s o cem, promieniami UV oraz osadza-

niem si  kurzu. Mo na stosowa  je na drewno 

zabezpieczone uprzednio impregnatami (ele-

menty impregnowane ci nieniowo lub impre-

gnatami barwionymi) oraz na drewno surowe. 

Po zastosowaniu preparatu, zaimpregnowa-

ne drewno nale y intensywnie wietrzy  a  do 

zaniku zapachu. Impregnaty rozcie czalniko-

we mog  by  bezbarwne (wówczas nak ada-

my na nie farb , lakier lub lakierobejc ) lub 

barwi ce. Ze wzgl du na du  toksyczno

impregnatów tych nie nale y nak ada  natry-

skowo. 

Impregnaty na bazie oleju lnianego

Wykorzystywane s  przewa nie do kon-

serwacji mebli ogrodowych, p otów, pod-

óg tarasowych i wszystkich elementów 

drewnianych wystawionych na bezpo red-

nie dzia anie czynników atmosferycznych. 

Preparaty te charakteryzuj  si  tym, e za-

wieraj rodki odtr caj ce wod  i maj  do-

br  wsi kliwo  w pod o e. Nadaj  drewnu 

wie y wygl d, chroni c je przed p ka-

niem i rozsychaniem. Mo na stosowa  je do 

ró nych gatunków drewna (równie  tych 

szlachetnych), a tak e pokrywa  nimi po-

wierzchnie, które by y ju  wcze niej impre-

gnowane pod ci nieniem. Zabezpieczane 

powierzchni  dobrze jest przemy  wcze-

niej niskoaromatyczn  benzyn  lakier-

nicz . Impregnacj  z u yciem tego rodza-

ju preparatów dobrze jest powtarza  raz do 

roku. Nanosi  je mo na p dzlem lub po-

przez natrysk pneumatyczny. 

Impregnaty barwi ce (koloryzuj ce)

Podobnie jak inne impregnaty, maj  w as-

no ci grzybobójcze i owadobójcze, a dodatko-

wo tworz  na powierzchni drewna uszczel-

niaj c  pow ok , zmniejszaj c jego nasi kli-

wo . Oprócz tego zawieraj , w zale no ci od 

rodzaju, albo spoiwa na bazie ywic alkido-

wych (rozcie czalnikowe), albo na bazie y-

wic akrylowych (wodorozcie czalne) i obo-

wi zkowo – barwi ce pigmenty (wyst puj

w kilkudziesi ciu kolorach). Impregnaty bar-

wi ce charakteryzuj  si  tym, e wydobywa-

j  naturaln  struktur  drewna i nadaj  mu 

niepowtarzalny charakter, dzia aj c podob-

nie jak lakierobejce czy lazury. Aby zapew-

ni  lepsz  ochron , na impregnat barwi cy 

dobrze jest po o y  jeszcze dodatkow  war-

stw  lakierobejcy czy lakieru bezbarwnego 

(dotyczy to zw aszcza konstrukcji znajduj -

cych si  na zewn trz). Impregnaty barwi ce 

najlepiej nak ada  na zabezpieczan  p asz-

czyzn  mi kkim p dzlem. Niektóre impre-

gnaty koloryzuj ce zawieraj  dwie ró ne y-

wice, dzi ki czemu zabezpieczaj  drewno 

strukturalnie i powierzchniowo. Po zabez-

pieczeniu drewna impregnatem barwi cym 

nie mo na go szlifowa , poniewa  nast pi za-

tarcie rysunku drewna, a jego faktura stanie 

si  mniej wyrazista.

Wydajno  i ceny

 Trwa o  egzotycznych gatunków drewna, 

nawet bez impregnacji, jest kilkakrotnie wi ksza 

ni  impregnowanej sosny

fo
t.
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To, ile impregnatu zu yjemy do zabezpie-

czania powierzchni, zale y od tego, z jakim 

drewnem mamy do czynienia. Je li drew-

no jest twarde (d b), impregnatu zu yjemy 

mniej, je li mi kkie (sosna, wierk) – wi cej. 

Ilo  zu ytego preparatu w znacznej mierze 

zale y od metody impregnacji.

impregnaty solne: 0,1–0,3 kg na m2;

cena netto od ok. 13 z /kg

impregnaty wodorozcie czalne: 1 l na 

8–10 m2; cena netto od ok. 12 z /l

impregnaty rozcie czalnikowe: 1 l na 

8–10 m2; cena netto od ok. 14 z /l

impregnaty na bazie oleju lnianego: 1 l 

na 10–15 m2; cena netto od ok. 21 z /l.
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